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A 
szellemi megmérettetések kiemel-
kedő sikerrel zárultak, ez pedig 
erőt ad a folytatáshoz. A Magyar 
Természettudományi Társulat által 
szervezett Kárpát-medencei tanul-

mányi versenyek külhoni (kárpátaljai, erdélyi, fel-
vidéki és délvidéki) regionális döntőiről a legjob-
bak a megmérettetések alapján juthattak a nem-
zetközi döntőbe.
Az idén immár harmincegyedik alkalommal meg-
szervezett Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia 
Verseny iskolai fordulóját követően április 28-án 
már online módon bonyolították le a fővárosi és 
a megyei fordulókat, ahol 100 pontos feladatlap 
megoldásával bizonyíthatták a versenyzők felké-
szültségüket. A hetedik-nyolcadik évfolyam együtt 
versengett, közülük a fővárosból 8, minden megyé-
ből a legjobb egy, de igen kis pontkülönbség esetén 
a második helyezett is továbbjuthatott.
A 9 külhoni fiatallal együtt összesen 39 diák jutott 
a Kárpát-medencei döntőbe. Június 4-én terep-
gyakorlatként a Körös–Maros NP különböző hely-
színeit, így például a Körösvölgyi Állatparkot és a 
Gödény-halmot bemutató filmet tekintették meg a 
fiatalok, amelyekhez kapcsolódóan egy 30 pontos 
feladatlapot oldottak meg. Ezt követően egy 100 
pontos feladatsor tette próbára felkészültségüket. 
Az összesen elérhető 130 pontból a versenyzők 
átlagteljesítménye 79 százalékos volt, a legjobb 10 
versenyző 90 százalék feletti teljesítményt ért el.
A huszonkilencedik alkalommal megrendezett 
Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan 
Verseny 7. és 8. évfolyamos versenyzői az iskolai 

forduló után ugyancsak az online formában lebo-
nyolított második és harmadik fordulón bizonyít-
hatták szakmai rátermettségüket. 
A Kárpát-medencei döntőbe jutott legjobbak-
hoz társulhattak a határon túli fordulók legered-
ményesebb versenyzői. Minden versenyző ezút-
tal saját iskolájában, nem szaktanári felügyelet 
mellett számítógépen oldhatta meg a feladato-
kat. Az online terepgyakorlaton a Bükki Nemze-
ti Park Igazgatóság szakemberei által készített 
videófilmet tekintették meg a fiatalok, a látottak 
feldolgozását pedig egy 50 pontos tesztfeladatsor 
segítette. Az elméleti fordulót a 100 pontos 
tesztfeladatsor zárta. A fordulót lezáró összeg-
zés szerint a teljesítmények ennél a versenynél is 
hasonlók voltak a járvány előttiekhez, most a leg-
jobbak 90 százalékos eredményességet értek el.
A versenyzői teljesítmények értékelése egyér-
telművé tette, hogy a részvevők az eredményes 
felkészüléshez nélkülözhetetlen TermészetBúvár 
magazin cikkeinek ismeretében érték el legjobb 
eredményeiket a feladatok megoldása során.
A több mint három évtizedes múltra visszatekintő 
Kaán Károly Országos Természet- és Környezet-
ismereti Verseny iskolai fordulóit a március eleji 
határidőig mindenütt sikerült lebonyolítani. Ebből 
a fordulóból a főváros és tizenkilenc megye képvi-
seletében 601 versenyző jutott tovább.
Amikor világossá vált, hogy a továbbiakban a tudás-
próba személyes részvétel nélkül folytatódhat, 
a versenybizottság mindenki számára ingyenes, 
online formában elérhetővé tette a felkészüléshez 
szükséges tanári segédanyagot, a tankockaprogram 

felhasználásával pedig a digitális feladatok megol-
dását is gyakorolhatták. Az április 23-án megtar-
tott második forduló előtt a versenyzők és mento-
raik megismerkedhettek az online fordulók techni-
kai hátterével és a típusfeladatok kínálatával.
Visszatérve a korábbi évek gyakorlatához, lehető-
vé tették, hogy az 5. és a 6. osztályos versenyzők 
évfolyamonként külön-külön korcsoportonként 
vegyenek részt a megmérettetésben, így összesen 
46 fiatal juthatott az országos döntőbe. Ezt köve-
tően a május 28-ai országos döntőn a digitális 
feladatok megoldása mellett az önállóan végzett 
kutatómunkáról készült videófilmeket is értékel-
hette a zsűri. Az ötperces kiselőadások online for-
májukban bemutatták lakóhelyük, vagy tágabb 
környezetük természeti értékeit. Többen szakköri 
munkájukról vagy saját megfigyeléseikről készí-
tettek bemutatót. Ez a program a tanulói telje-
sítmények értékelésének egyik fontos eleme volt.
A döntőre való felkészülésben a versenybizottság 
többoldalú, szakmai segítséget adott, így a ver-
senyzők és mentoraik egyebek között megismer-
kedhettek a kiselőadások értékelésének részletes 
szakmai és technikai szempontjaival.
Az országos döntő ünnepélyes megnyitóval 
kezdődött, majd „bemelegítésképpen” virtuá-
lis terepgyakorlattal folytatódott a program. A 
videófilm-összeállítás a Körös–Maros Nemzeti 
Park Körösvölgyi Állatparkjába, a Sterbetz István 
Túzokvédelmi Látogatóközpontba és a Szarvasi 
Arborétumba kalauzolta el a fiatalokat. A látotta-
kat 30 pontos feladatlap megoldásával idézhették 
fel a részvevők, majd 100 pontos tesztfeladatsor 

A VÍRUSHELYZETTEL IS MEGKÜZDÖTTEK   
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Nagy sikerként értékeljük, hogy a járványhelyzet folyamatos változása ellenére a TermészetBúvár 
magazin kijelölt cikkeire épülő Kárpát-medencei, valamint országos természet- és környezetis-
mereti tanulmányi versenyek időben, az eredeti határidőkhöz igazodóan rendben lezajlottak.
A tudáspróbákat szervező Magyar Természettudományi Társulat és a Benkő Gyula Környezet-  
és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület, a felkészítőtanárok egységes támogatására építve, 
vállalhatta ennek a nagyszerű feladatnak a megoldását. A tudáspróbák második és harmadik 
fordulóját azonban a vírusfertőzés fenyegetésének folyamatos jelenléte miatt a versenyezők és 
mentoraik személyes részvétele nélkül, online formában lehetett megtartani. A magas szintű tech-
nikai lebonyolítás a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet munkatársait dicsérte.
A tudáspróbán való részvételt a küldő iskola kötelező regisztrációjához kötötték a verseny 
honlapján.
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Az ötödik osztályosok legjobbja, 
Bödei Dorka felkészítőjével

A második helyezett 
Katona Balázs mentorával

A hatodik osztályosok közül 
a győztes Surányi Kristóf 

felkészítőjével

A második helyezett 
Kovács Zsófi a 
felkészítőtanárával

mérte fel a versenyzők elméleti tájékozottságát. 
A zsűri értékelése alapján a kiselőadások többsége 
remekül sikerült. Az országos fordulót– a járvány-
helyzet okozta nehézségek ellenére – egészében 
nagyon sikeresnek minősítette, hiszen az ötödi-
kesek átlagteljesítménye 75, míg a hatodikosoké 
82 százalékos volt. Az utóbbi évfolyam győztese a 
megszerezhető 130 pontból 129 pontot gyűjtött.
Arra is felhívták a fi gyelmet, hogy a feladatok, a 
terepfi lm és a legjobb kiselőadások a verseny új 
honlapján: kaankarolyverseny.hu címen érhetők el.
A versenyek lezárásaként sokszoros köszöne-
tet kell mondanunk a felkészítőtanároknak kitar-
tásukért, elkötelezett, példás munkájukért és 

együttműködésükért, valamint a versenyszerve-
zőknek és a zsűriknek a versenysorozat eredmé-
nyes befejezését szolgáló erőfeszítéseikért. Minden 
versenyzőnek gratulálhatunk alapos felkészültsé-
gükhöz, sikeres szereplésükhöz, amelyben a támo-
gatói szülői háttérnek is fontos szerepe volt.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy a I. Kindler-Láng 
fenntartható fejlődési verseny országos döntő-
jét Tatán, szeptember 27-29. között tartják.

A Kitaibel Pál-verseny részvevői közül a legjob-
bak a május 26-án online megtartott második 
forduló után a várhatóan szeptemberi országos 
döntőre készülhetnek.

1. MEDGYESI JÚLIA, Budapest, Angol Nyelvet 
Emelt Szinten Oktató Általános Iskola (Kardosné 
Nagy Tímea),
2. BÁNSZEGI ÁRON, Bátonyterenye, II. János 
Pál Pápa Katolikus Iskola (Gembickiné Cseszneg 
Andrea),

3. HORVÁTH KINGA, 
Budapest, Első Óbudai Német Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola (Tudjáné Sótér Éva 
Katalin).

KAÁN KÁROLY-VERSENY
Mezőtúr

V. OSZTÁLY
1. BÖDEI DORKA, Táplánszentkereszti Apáczai 
Csere János Általános Iskola (felkészítőtanára: 
Góczán József),
2. KATONA BALÁZS, Tápiószentmártoni Kubinyi 
Ágoston Általános Iskola (Dudokné Gyevát 
Margit),
3. SZÉLL ANDRÁS, Agárd, Chernel István Általá-
nos Iskola és Gimnázium (Tóth Géza).

VI. OSZTÁLY
1. SURÁNYI KRISTÓF, Budapest II. kerület, 
Remetekertvárosi Általános Iskola (Várady Sza-
bó Emőke),
2. KOVÁCS ZSÓFIA, Mórahalmi Móra Ferenc 
Általános Iskola (Murányi Gabriella),
3. TAMÁS DÁVID, Budapest, Első Óbudai Német 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 
(Tudjáné Sótér Éva Katalin).

A VERSENYEK VÉGEREDMÉNYE

HERMAN OTTÓ-VERSENY
Kisújszállás

VII. OSZTÁLY
1. FARKAS MÁTYÁS, Kecskeméti Kodály Zoltán 
Iskola (Rózsa Hajnalka),
2. BAKOS BENCE, Bogádi dr. Berze Nagy János 
Általános Iskola (Lehrné Horváth Ágnes),
3. KOÓS ALEX, Szombathelyi Reguly Antal 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola (Var-
ga Andrea).

VIII. OSZTÁLY
1. MARTOS BOLDIZSÁR, Budapest, Pannonia 
Sacra Katolikus Általános Iskola (Bedéné Jászai 
Mária),
2. VICZKÓ CSABA PÉTER, Budapest, Fasori Evan-
gélikus Gimnázium (Teleki András),
3. SÁROSI BOTOND, Budapest, Újpesti Babits 
Mihály Gimnázium (Gyüréné Orosz Ágnes).
Gratulálunk!

TELEKI PÁL-VERSENY
Eger




